
 

 
 
 

 

 

Grupo Delga investe na qualidade dos seus processos 

Plataforma da Lecom faz o gerenciamento de planos de ação e controle de pontos críticos  

 

CLIENTE: Grupo Delga 

 

A Empresa 

O Grupo Delga opera há mais de 50 anos no mercado industrial brasileiro, acumulando experiência e 
tecnologia em seu segmento. Especializados no ramo da estamparia de pequeno, médio e grande porte, 
além de montagem de conjuntos, sub-conjuntos e carroçarias completas, fornece para as principais 
montadoras e sistemistas nacionais peças de elevado grau de exigência. 

Superando sempre as expectativas no desenvolvimento e produção de estamparia de conjuntos soldados 
e montados, seu foco está voltado no investimento em tecnologias de ponta e na formação de líderes 
eficientes. 

A busca diária pelo reconhecimento como empresa líder em seu segmento no mercado brasileiro e na 
classe mundial, impulsionam cada vez mais a prática do principio da equidade, e a preservação do cliente 
interno. 

Dentro de um programa de investimentos em novas instalações, equipamentos e know-how, a Delga 
procura melhorias contínuas em produtividade, qualidade e eficiência. 

Dessa forma, a empresa mantém a condição de ser uma das maiores forças do segmento, transformando 
a matéria-prima em soluções para a indústria automotiva, eletro-doméstico e máquinas. 
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Cenário Pré-Implantação 

Buscando a qualidade no atendimento e seguir o padrão de normas impostas pelo segmento do mercado, 
o Grupo Delga necessitava de uma ferramenta que registrasse e documentasse os planos de ação da 
empresa, assim como as não-conformidades, reclamações de clientes e elaboração de documentos que 
seguissem um padrão que antes não estava disponível. 

O controle da qualidade era realizado com muita dificuldade, pois não havia uma ferramenta própria para 
cumprir a exigência imposta pela GM, um de seus maiores clientes. Além disso, a empresa não possuía o 
histórico das lições aprendidas, dessa forma não era possível desenvolver um programa de melhorias 
contínuas. 

Diante dos pontos críticos encontrados no fluxo de trabalho da empresa, verificou-se a necessidade da 
implantação de uma ferramenta que disponibilizasse um banco de dados onde pudessem ser 
armazenadas as principais lições aprendidas, tanto as que deram certo para serem seguidas e as que não 
deram certo para que não fossem repetidas. Nesse momento o Grupo Delga conheceu a Lecom e firmou 
uma parceria ideal para o desenvolvimento da solução. 

 

Implantação 
 

A implantação da solução Lecom foi desenvolvida especificamente para registrar documentos e 
informações sobre os fluxos existentes na rotina da empresa, facilitando o acesso e a consulta de 
interessados.  

Sua elaboração estratégica teve como principal característica proporcionar diferenciais ao trabalho 
corporativo do Grupo Delga, registrando assim: 

 Reclamação de Clientes; 
 Gerenciamento de Não Conformidades; 
 Gerenciamento de Mudanças; 
 Gerenciamento de Lições Aprendidas. 

 
Visando a melhoria no trabalho de diversos departamentos e a agilidade na troca de informações, o 
Grupo Delga buscou a qualificação no dia a dia e no trabalho dos seus colaboradores, consequentemente 
na eficiência da entrega de atividades. Os setores de qualidade, engenharia, logística e produção foram 
beneficiados com a implantação da solução. Os processos empresariais voltados à Qualidade foram 
automatizados e os pontos críticos foram solucionados devido à gestão desenvolvida na empresa.  
 
O objetivo da ferramenta era fazer com que todas as ações fossem registradas e facilmente rastreadas, 
permitindo maior controle sobre a produtividade, recursos investidos e sobre a assertividade nas ações 
realizadas. 
 
Conforme depoimento do Francis Puato – Coordenador de Projeto na Lecom, “O princípio do projeto 
ocorreu através da necessidade do Grupo Delga em aprimorar os indicadores de qualidade otimizando 
assim as metodologias praticadas. A parceria entre a Lecom e a Delga ocorreu de forma satisfatória e a 
solução foi implantada com o intuito de melhorar os processos adotados pela companhia.” 



 

 
 
 

 

 

A solução foi desenvolvida para melhorar a qualidade e o desempenho do Grupo Delga, para isso cada 
colaborador do grupo recebeu um usuário e senha, definindo assim os níveis de acesso a cada setor da 
empresa, onde em alguns departamentos o acesso poderia ser apenas para consulta e em outros para a 
edição de documentos e publicações. Tudo foi elaborado com o intuito de aumentar o número de acessos 
dos usuários dentro da organização e para que as informações continuassem com caráter restrito. 

 

Ganhos e resultados obtidos 

Com a utilização da solução, a corporação viabilizou seu sistema de gestão de serviços. Isso impactou a 
empresa de diversas formas, possibilitando a automatização, padronização e rastreabilidade dos 
processos críticos, garantindo a excelência nas entregas e o comprometimento com a qualidade. 

Além disso, o Grupo Delga teve os seguintes resultados: 

 Informação unificada; 
 Registro de documentos; 
 Gestão de melhorias; 
 Fácil acesso a consultas; 
 Controle de reclamações de clientes; 
 Padronização dos processos; 
 Eliminação de índices de insatisfação. 

O grupo obteve diversos benefícios após a implantação da plataforma. Os processos, por exemplo, 
passaram a serem abertos, transparentes e eficazes. Com isso, houve um aumento significativo na 
aceitação dos clientes em relação ao trabalho desempenhado e na satisfação da entrega.  

Segundo Rogério Canestraro, Gerente de TI do Grupo Delga, “A parceria com a Lecom trouxe 
benefícios para o Grupo Delga e a boa imagem e pró-atividade no atendimento tornaram o trabalho 
ainda mais eficiente.” 

Além de todas as melhorias adquiridas, foi possível visualizar outro ganho de bastante aceitação, que foi 
a estrutura de diretórios. Com esse recurso a corporação obteve uma base única de informação, sendo 
possível o armazenamento dos principais documentos do sistema de gestão, proporcionando assim maior 
confiabilidade no gerenciamento e arquivamento de documentos. 

 

Sobre a Solução 

A solução Lecom oferece templates pré-definidos para realizar a gestão de ocorrências e para que todas as 
áreas relatem não-conformidades ligadas a Produtos, Fornecedores, Processos e Auditorias, entre outros, 
de forma padronizada e sistêmica, encaminhando as tratativas aos setores responsáveis e viabilizando 
o acompanhamento de todos os planos de ação.  
Sua plataforma web é totalmente integrável aos demais sistemas de gestão - o desenho, a automatização, 
a padronização, o controle e a rastreabilidade dos processos críticos da Gestão da Qualidade.  

 
 



 

 
 
 

 

 

Plataforma tecnológica 

 Fluxos Gestão de Não-Conformidades; 
 Gestão de Planos de Ação; 
 Reclamação de Clientes; 
 Gestão de Documentos. 

 
 

Cliente desde: 2013 
Texto: Fevereiro 2016 

 

 

 


